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Úvod 

V této zprávě shrnujeme výsledky a přínos projektu „ŠANCE NA RESTART“ pro jeho 

účastníky. Těmi byly osoby se zdravotním postižením (OZP) ve věku 50–64 let, 

které byly primárně nezaměstnané a vedené jako uchazeči o zaměstnání, 

případně se jednalo o osoby neaktivní.  

 

V rámci projektu jsme celkově podpořili celkem 48 osob, z toho 44 účastníků 

získalo podporu v rozsahu nad 40 hod. Projekt probíhal ve třech etapách 

a realizovali jsme jej v Hradci Králové, Kutné Hoře a Pardubicích od 1. 12. 2017 od 

31. 10. 2019. V průběhu či po skončení projektu nalezla téměř třetina 

z dlouhodobě podpořených účastníků nové zaměstnání, což považujeme 

vzhledem ke kombinovanému znevýhodnění účastníků za významný úspěch. 

 

V této zprávě shrnujeme nejen informace o samotném průběhu projektu, ale 

také výstupy evaluačních dotazníků vyplněných účastníky, dále i osobní příběhy 

dílčích účastníků a jejich poselství pro účastníky navazujícího projektu „Šance na 

restart 2“. 

 

Za celý tým projektu děkujeme všem účastníkům za jejich důvěru, otevřenost 

novým věcem a v neposlední řadě za odvahu vykročit mimo svou komfortní zónu 

a získat nové pracovní uplatnění. 
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Ze života projektu 

 

Realizaci projektu „Šance na restart“, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007052, 

jsme zahájili na sklonku roku 2017. Projekt byl financovaný z prostředků ESF ČR 

prostřednictvím OPZ.  

 

Místo realizace: Královéhradecký, Středočeský, Pardubický a Liberecký kraj  

Termín realizace: 01.12.2017 – 30.11.2019 

Rozpočet: Celková výše dotace činila 4 663 281,88 Kč 

Anotace projektu: Projekt Šance na restart byl zaměřen na podporu 

nezaměstnaných, případně neaktivních osob se zdravotním postižením (tělesným, 

vnitřním a jejich kombinací) ve věku 50-64 let. Projekt řešil problém jejich ztíženého 

pracovního uplatnění v důsledku jejich věkového a zdravotního znevýhodnění. 

Cílem bylo zlepšit jejich postavení na trhu práce a pomoci k nalezení vhodného 

pracovního uplatnění.  

 

K hlavním aktivitám projektu patřily: 

 Sdílecí kruhy – councily (setkání s lidmi s podobnými problémy, sdílení 

příběhů, podpora sebejistoty) 

 Individuální poradenský program (konzultace s koučem a poradcem pro 

cílené řešení osobní situace) 

 Motivační workshopy (praktické informace k pracovnímu uplatnění, 

životopis, příprava na pohovor, sebeprezentace, hodnocení vlastních 

možností a bariér, osobní vize, profesní portfolio, akční plán atd.) 

 Počítačové semináře (práce s počítačem a internetem, email, práce 

s texty a tabulkami ad.) 

 Burzy práce (setkání se zaměstnavateli z regionu, informace o volných 

místech a možnost získání pracovních kontaktů) 

 

Vybraným účastníkům jsme také nabídli: 

• Rekvalifikační kurzy 

• Profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) 

• Tréninková pracovní místa se mzdovým příspěvkem  



 

 

 

 

© Šance na vzdělání, o. p. s.   5/24 

Jak projekt probíhal? 

 

V rámci I. etapy projektu se nejdříve konaly nábory v Hradci Králové 

a v Pardubicích. V lednu 2018 proběhly v obou městech již první aktivity projektu 

– Councilové kruhy, kde byla velká účast a byla vidět zřejmá chuť zájemců 

překonávat bariéry při hledání vhodného pracovního uplatnění. 

   

 

V únoru 2018 následovaly Skupinové koučinky. Skupina se ukázala jako 

kompaktní článek. Klienti se doplňovali, sdíleli zkušenosti a nadšeně naslouchali 

novým informacím. Díky různorodé představě a tvorbě osobního portfolia se 

vytvořila velmi příjemná atmosféra. Účastníci pracovali na svých silných 

stránkách, pracovním potenciálu. Díky koučovacím metodám objevovali své 

vlastní hodnoty a talenty. 

  

 

Dále byly na pořadu v obou městech Motivační workshopy plné praktických 

informací k pracovnímu uplatnění. Klienti si osvojili správnou komunikaci, 

vyzkoušeli si hravé metody vlastní sebeprezentace a prosazení své osobnosti. Ve 

skupinách vládlo nadšení a obrovský zájem.  

   

http://www.sancenavzdelani.org/assets/Council-Hradec2.jpg
http://www.sancenavzdelani.org/assets/Council-Pardubice3.jpg
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Někteří klienti získali a někteří si obnovili díky PC seminářům poznatky ohledně 

základní práce s počítačem. Procvičili si názvosloví, vyzkoušeli práci s internetem 

a s dalšími důležitými oblastmi počítačových operací. 

   

 

Týmová spolupráce a podpora je velmi důležitá v okamžicích, kdy uvažujete 

o změně ve svém životě. Projekt nabízí i skupinová poradenství pro účastníky, kteří 

mají chuť i ve vyšším věku a se svým hendikepem najít nové pracovní uplatnění.  

  

 

V dubnu 2018 pokračovaly v rámci I. etapy projektu v Hradci Králové další aktivity 

– Burza práce za účasti zaměstnavatelů a klientů či zájemců z řad OZP 50+. Účast 

byla velká. Obě strany si pochvalovaly nové poznatky z oblasti legislativy pro OZP. 

Po představení přítomných firem a klientů začaly velmi zábavnou formou 

jednotlivé pohovory. První propojení se už rýsovala hned na Burze. Klienti 

i zaměstnavatelé si pochvalovali vzájemné poznávání. V Pardubicích proběhla 

Burza práce ve dvou dnech v rámci abilympiády. 
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Na konci srpna 2018 se sešla nezávisle na projektu skupina báječných lidí, přátel, 

účastníků I. etapy projektu „Šance na restart“. Všichni mají po absolvování aktivit 

projektu chuť na změny ve svém životě a většina už má jasno, jak se bude jejich 

pracovní i osobní život dál vyvíjet. Stala se z nich parta, která navzájem sdílí své 

úspěchy i neúspěchy a která se chce dál scházet. 

  

 

V září 2018 proběhly informativní nábory do II. etapy projektu „Šance na restart“. 

Na Councilové kruhy v Hradci Králové i v Kutné Hoře pak přišli nadšení zájemci 

o změnu ve svém pracovním, ale mnohdy i osobním životě.  

     

 

Aktivity v rámci II. etapy projektu „Šance na restart“ se zdárně rozjely. Motivační 

workshopy byly pro klienty hodně zajímavé a hodně hravé a pozitivní. I ostatní 

aktivity jako sociálně pracovní poradenství, skupinové koučování i PC semináře 

se setkaly s obrovským zájmem. Klienti na sobě skvěle pracovali. Negativní pohled 

na vše kolem sebe se změnil na chuť ještě něco v životě dokázat. 
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Na Burze práce konané v Hradci Králové se sešli zástupci otevřeného trhu práce, 

chráněného trhu, zájemci o práci z řad naší cílové skupiny OZP 50+ i klienti 

projektu. Nálada byla po celou dobu perfektní. Na konci si klienti vyzkoušeli 

pracovní pohovory v klidné a příjemné atmosféře. Obě strany si akci velmi 

pochvalovaly. Pohovory dopadly pozitivně a brzy se rýsovala vhodná propojení. 

   

 

Na netradičním pojetí Burzy práce, která proběhla i v Kutné Hoře, byla vidět chuť 

klientů na sobě hodně pracovat a posunout své znalosti, odvahu a schopnosti 

dál tak, aby měli možnost se prosadit na aktuálním trhu práce. Hlavním cílem 

Burzy bylo také propojení zaměstnavatelů a zájemců o práci z řad OZP 50+. 

Ukázalo se, že neformální přátelské pracovní pohovory, jsou jedním z důležitých 

tréninkových aktivit. Je to přesně to, co klienti projektu i další zájemci o práci 

potřebují, aby odbourali stres a nervozitu a dokázali se otevřeně prezentovat. 

Zástupci zaměstnavatelů, kteří se zúčastnili Burzy práce nebo alespoň předali 

informace o nabídkách pracovních příležitostí pro OZP 50+, odvedli skvělou práci 

a za to jim patří také obrovský dík. 

    

 

Na počátku roku 2019 jsme zahájili třetí, závěrečnou etapu projektu Šance na 

restart. Uskutečnili jsme informační semináře v Rychnově nad Kněžnou, v Hradci 

Králové, Kutné Hoře a Čáslavi. Třetí etapy se celkově zúčastnilo 16 osob, které 

úspěšně prošly motivačními a vzdělávacími aktivitami projektu. 

Ve třetí etapě jsme ve spolupráci se čtyřmi zaměstnavateli vytvořili tréninková 

pracovní místa na tři měsíce, díky kterým si vybraní účastníci osvojili pracovní 
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návyky a pod vedením mentorů se opět zapojili do pracovního procesu. Velká 

zájem jsme zaznamenali také o rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního 

počítače, který absolvovalo ve třetí etapě šest osob. Cílem bylo zvýšit jejich 

šance na následné získání pracovního uplatnění. 

   

  

 

Již během či po skončení projektu nalézali účastníci postupně pracovní uplatnění. 

Dle zpětné vazby od účastníků nalezla téměř třetina novou práci díky znalostem, 

dovednostem, získanému sebevědomí a zprostředkovaným kontaktům. 
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Výstupy evaluačních dotazníků 

 

 Za celý projekt jsme dlouhodobě podpořili 44 nezaměstnaných či neaktivních 

osob OZP ve věku 50-64 let ve třech etapách.  

 Po ukončení každé etapy účastníci vyplnili evaluační dotazník, který mapoval 

přínos dílčích aktivit projektu z hlediska následujících kritérií na bodové škále 

1 až 5 (1 = rozhodně ano, 5 = rozhodně ne): 

 Obsahová náplň splnila má očekávání 

 Aktivity byly užitečné pro získání dovedností, které mi pomohou získat 

práci 

 Poměr teorie a praxe byl vyvážený 

 Pracovní materiály a domácí úkoly pro mě byly užitečné 

 Prezentace a vysvětlování lektora/ky bylo jasné, srozumitelné 

a připravené 

 Lektor/ka věnoval/a přiměřenou pozornost každému z účastníků/ic 

 Nálada a pracovní atmosféra vytvořená lektorem/kou splnila mé 

očekávání 

 

Nejvíce byli účastníci spokojení s individuálním koučováním 

a poradenstvím, které ohodnotili průměrnou známkou 1 z 5. Dále vysoká 

spokojenost vládla i s počítačovými semináři a skupinovým koučováním 

a poradenstvím. Celkovou spokojenost s motivačními workshopy účastníci 

vyhodnotili známkou 1,3. Výsledky tak poukazují na velmi vysokou 

spokojenost účastníků s aktivitami projektu. 
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 Účastnici hodnotili také spokojenost s organizačním zázemím projektu. Opět se 

jednalo o škálu 1 až 5 (1 = rozhodně ano, 5 = rozhodně ne) a účastníci 

hodnotili dle těchto kritérií: 

o Informovanost o projektu byla dostatečná. 

o S prostory a zázemím jsem byl/a spokojen/a.  

o Časové rozvržení vzdělávání mi vyhovovalo. 

 

Výsledky poukazují na velmi vysokou spokojenost s celkovým organizačním 

zajištěním ve všech sledovaných aspektech. 

 Dotazník dále mapoval zhodnocení přínosu pro pracovní uplatnění a rozvoj 

účastníků ve formě pokroku na škále 1 až 10 (1 = vstup do projektu, 

10 = plně uspokojivý pokrok v dílčích oblastech). 
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Výsledky zhodnocení přínosu pro účastníky poukazují na vysoké subjektivní 

hodnocení osobního posunu účastníky. Díky účasti v komplexně 

provázaných aktivitách, které účastníky postupně připravovaly na návrat 

na trh práce, účastníci hodnotí svůj posun známkou 8,24 z maximální možné 

známky 10. 

 Účastníci dílčích etap se také vyjadřovali k celkové spokojenosti s klíčovými 

aspekty projektu. Hodnotili opět na bodové škále 1 až 5 (1 = rozhodně ano, 

5 = rozhodně ne) dle těchto kritérií: 

o Obsahová náplň splnila má očekávání. 

o Aktivity byly užitečné pro získání práce. 

o Lektorský tým byl kvalitní. 

o Koordinační zajištění bylo vyhovující. 

 

Účastnici první etapy byli nejvíce spokojení s kvalitou lektorského týmu 

a obsahovou náplní aktivit, které splnily jejich očekávání. 
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Účastníci druhé etapy byli nejvíce spokojení s užitečností aktivit pro 

získání práce a kvalitou lektorského týmu. 

 

Účastníci třetí etapy byli nejvíce spokojení s kvalitou lektorského týmu 

a koordinačním zajištěním projektu. 

 

 CO SE ÚČASTNÍKŮM NEJVÍCE LÍBILO? CO JIM NEJVÍCE POMOHLO? 

o Možnost mít svého kouče-průvodce po celou dobu projektu, získání PC 

dovedností, možnost vytvořit životopis a motivační dopis, komunikace při 

individuálních setkáních, skvělý kolektiv, přístup lektorů, splnění snu, 

zamyšlení nad životem a vytvořené nové vize, praktické sociálně-

pracovní poradenství ad. 

 

 CO SE ÚČASTNÍKŮM NELÍBILO? CO CHYBĚLO? 

o Někteří účastníci by ocenili také více individuální podpory při nácviku 

PC dovedností a o jeden den více na motivačních workshopech. 

Některým účastníkům chybělo více informací k finanční gramotnosti či 

pracovnímu právu. Někteří účastníci po konzultaci s koučem 

potřebovali psychologickou poradenství. Tyto připomínky korelují se 

zpětnou vazbou od lektorů a zohlednili jsme je v obsahu aktivit 

navazujícího projektu „Šance na restart 2“. 
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Příběhy 

 

Lenka 

 

Paní Lenka byla jedinou účastnicí z celého projektu Šance na restart, která patřila 

do cílové skupiny neaktivní osoba se zdravotním postižením nebo osoba 

zdravotně znevýhodněná – nebyla zaevidována na úřadu práce. O projektu se 

dozvěděla prostřednictvím internetu, četla článek na www.svoboda.info, který ji 

zaujal, následně kontaktovala koordinátorku projektu.  

 

Paní Lenka je od roku 2004 v plném invalidním důchodu (psychické problémy). 

V rámci projektu Šance na restart využila možnosti všech nabízených aktivit – 

individuální konzultace, motivační kurz, PC kurz, rekvalifikace i tréninkové místo.  

 

Paní Lenka o účasti v projektu Šance na restart říká: 

„Do kurzu Restart jsem se přihlásila proto, že jsem najednou pocítila touhu 

aspoň něco se svým životem udělat. Za ty roky v invalidním důchodu jsem prožila 

několik opravdu velmi špatných událostí. Většinu času jsem trávila sama doma. 

Díky kurzu jsem se znovu naučila komunikovat s cizími lidmi, poznala jsem, že na 

tom nejsem špatně sama, a to mi dodalo sílu. Slyšela jsem životní příběhy 

ostatních účastnic projektu. A v neposlední řadě jsem dostala příležitost udělat si 

rekvalifikační kurz na počítače. 

Kurz Restart bych opravdu doporučila všem lidem, kteří jsou nějak 

zdravotně postižení, aby se vymanili ze své ulity a dostali se opět mezi lidi. Jde 

vždy o to udělat ten první rozhodný, nejtěžší krok. A tady na to nejste sami, jsou k 

pomoci proškolení pracovníci, ať osobně nebo na telefonu.  

Využila jsem i tréninkové místo – administrativní práce, zpracovávání 

podkladů pro účetní a vytváření finančních nabídek. Získat následně zaměstnání 

se mi ale nevydařilo, ale díky tréninkovému místu jsem si ujasnila, na jaké 

zaměstnání mám. Práce bylo moc, nestíhala jsem, a tím dělala chyby. Psychicky 

to bylo velmi náročné, a náročné to bylo i na čas. Zhoršilo se mi zdraví, tak jsem 

po vzájemné dohodě skončila. Před invalidním důchodem jsem pracovala v 

kanceláři, chtěla jsem vyzkoušet návrat do svého oboru.  
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Nicméně, nevzdávám se. V současné době navštěvuji místní Charitu v 

Kutné Hoře, kde si osvojuji různé rukodělné činnosti. Své výrobky jsem prodávala 

na Adventním jarmarku v Sedlci. Snažím se zapojovat do nejrůznějších činností. 

Nechci se dostat tam, kde jsem byla před Restartem.  

Ráda bych ještě poděkovala všem lidem, kteří se na akci Restart podílejí. 

V dnešní době je to vlastně takový zázrak. Takže – díky Vám všem.“  
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Jaruška 

 

Paní Jaruška pobírá částečný invalidní důchod. Před přihlášením do projektu 

Šance na restart byla v evidenci úřadu práce. Velkým problémem bylo její 

sebevědomí, nevěřila si. V rámci projektu Šance na restart využila možnosti všech 

nabízených aktivit – individuální konzultace, motivační kurz, PC kurz, rekvalifikace 

i tréninkové místo. Z burzy práce si odnesla kontakt na zaměstnavatele, u kterého 

absolvovala tréninkové místo a následně nastoupila do řádného pracovního 

poměru. Své uplatnění našla v administrativě, převážně pracuje z domova, 1krát 

za týden dojíždí do Prahy (sídlo zaměstnavatele).  

 

Paní Jaruška o účasti v projektu Šance na restart říká: 

 „O projektu jsem se úplně poprvé dozvěděla od zprostředkovatelky na 

Úřadu práce Hradec Králové. Moc jsem si od toho neslibovala, přesto jsem se 

zúčastnila vstupního semináře v prostorách Centra andragogiky. Informace 

o nabízených aktivitách, které měly rozšířit moje stávající vědomosti a zkušenosti, 

ale i prostory, ve kterých měla výuka probíhat, mě zaujaly. Okamžitě jsem 

podepsala přihlášku. Co jsem si z projektu chtěla hlavně odnést, bylo opětovné 

získání sebedůvěry. V té době jsem už půl roku byla nezaměstnaná, nikdo o mě 

neměl zájem, žádné odpovědi na rozeslané životopisy. Stále dokolečka jsem 

přemýšlela, proč to tak je. Upadala jsem do pasivity, připadala si neschopná. 

 Účast v projektu mi změnila život. Dal mi nové informace, nová seznámení, 

možnost jiného pohledu, práci. Lektorky a individuální konzultace mi pomohly při 

posílení sebevědomí, začít si opět věřit. Krok po kroku se mnou prošly přípravu na 

pracovní pohovor. Ztratila jsem ostych oslovit při Burze práce zaměstnavatele, 

který mě zaujal. Na zkoušku jsem využila příležitost tréninkového místa. Nyní pro 

tuto pražskou společnost už řádně pracuji z domova – učím se novým věcem. 

Mám perfektního šéfa i spolupracovníky.  

 Rozhodně všem, kdo dostanou příležitost se do projektu Šance na restart 

přihlásit, vzkazuji, využijte možnosti. Už jen to, že nesedíte doma a nepřemýšlíte o 

tom, proč mě nikde nechtějí, jste ve společnosti nových lidí, pracujete na svém 

posunu. Mně se rozhodně posílilo sebevědomí a získala jsem mnoho nových 

dovedností. Běžte do toho! Nebojte se a vykročte pravou nohou do projektu!“  
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Marcela 

 

Paní Marcela je po operaci páteře, a tím má výrazně omezené uplatnění na trhu 

práce – nemůže dlouho sedět, stát, být v jedné poloze, nosit či přenášet těžké 

předměty, potřebuje různorodost pohybu. Pobírá částečný invalidní důchod. Do 

projektu Šance na restart se přihlásila na základě doporučení od své 

zprostředkovatelky na úřadu práce.  

V rámci projektu Šance na restart využila především možností individuálních 

konzultací s osobním koučem, ale i motivačních seminářů, PC seminářů, burzy 

práce. V době účasti v projektu procházela psychickou labilitou, depresí, byla jí 

poskytnuta krizová intervence a celková psychická podpora.  

 

Paní Marcela o účasti v projektu Šance na restart říká: 

 „Prvotním impulzem, proč jsem se přihlásila do projektu, byla NADĚJE. 

Naděje na sehnání zaměstnání, a tím i posílení naprosto ztraceného sebevědomí. 

Nedařilo se mi samotné sehnat práci, a tak jsem si říkala, že nejspíš dělám něco 

špatně. Nevěděla jsem však co, tak jsem si řekla, že se to třeba dozvím v tomto 

projektu. Lákala mě také skutečnost, že i přesto, že jsem tou dobou byla téměř 

bez finančních prostředků, dostává se mi zdarma šance naučit nebo dozvědět se 

něco nového, co mohu při získání práce využít.  

 Vstupem do projektu se můj život výrazně změnil. Žila jsem jako troska. Jako 

člověk naprosto vyloučený ze společnosti. Probouzela jsem se v depresi, která 

každým dnem sílila, s pocitem nepotřebnosti, zbytečnosti a neschopnosti. Za 

podpory osobního kouče se mi podařilo najít pracovní místo, o jakém jsem sice 

nesnila, ale které mi naprosto vyhovuje. Prodávám pracovní oblečení. Mým snem 

bylo vrátit se do administrativy, pracovat v kanceláři, nebo pracovat s dětmi, vést 

kroužek ručních prací. Díky velmi pěknému finančnímu ohodnocení si mohu dělat 

drobné radosti – dát si v cukrárně dort a kávu, koupit si materiál pro kreativní 

tvoření, vyjet s partou na výlet aj. Poznala jsem, kolik stejně „postižených“ lidí žije 

v mém okolí a jsou na tom někdy i hůře než já. Došlo mi, že i když se někdy věci 

jeví jako naprosto bezvýchodné nebo neřešitelné, stále zůstává naděje, že to tak 

nemusí být napořád, a lze to změnit.  
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 Přes počáteční apatii a skepsi jsem se postupem času „chytla drápkem“ 

a začala se snažit něco dělat a posouvat se tak k vysněnému cíli. Hodiny s paní 

Bohdanou Kašparovou mě vyburcovaly z letargie tím, že jsem s ní v mnohém 

nesouhlasila a začala jsem tak v sobě znovu pociťovat touhu postavit se na 

odpor a bojovat proti tomu, co se mi nelíbí. Postavit se jejím tvrzením, postavit se 

své depresi, bojovat a aktivněji vyhledávat pracovní příležitosti. V tom mě také 

nesmírně podpořily individuální konzultace s koučkou Janou Flechtnerovou, které 

chci tímto znovu poděkovat za podporu a trpělivost, za neskutečné lidské teplo 

a pochopení. Po celou dobu se snažila upozorňovat na to, co je v člověku dobré 

a odpoutat pozornost od toho negativního, co nás tížilo. To byla přesně ta 

záchranná ruka, která vytáhla topícího ven z vody.  

 Projekt rozhodně doporučuji dalším osobám se zdravotním 

postižením/znevýhodněním. Velkým plusem je malý kolektiv účastníků, ve kterém 

i nejzarytější introvert dokáže i to, co na počátku považoval za nemožné. Volně 

komunikuje s druhými a otevřeně hovoří o svém životě. Velkým plusem je 

i možnost mluvit o svých problémech se stejně „postiženými“ lidmi v projektu, 

sdílený problém je rázem poloviční problém. Naskýtá se zde šance na získání 

nových znalostí a dovedností, smysluplné strávení volného času, velká naděje na 

získání práce, poznání nových lidí, vznik přátelství, ale i uvědomění si některých 

vlastních chyb, aj.  

 A co bych vzkázala novým zájemcům o účast v projektu? Neváhejte, 

nebojte se, přihlaste se! Nemáte co ztratit, můžete jen a jen získat! Nové 

vědomosti, ztracené sebevědomí, nové přátele, a nakonec i zaměstnání. Je to 

jenom na vás, zda zůstanete sedět doma za pecí anebo chcete skutečně změnu 

ve svém životě. A tady na tu změnu nejste nikdy sami!“ 



 

 

 

 

© Šance na vzdělání, o. p. s.   19/24 

Zdena 

 

Paní Zdena pracovala 15 let ve FN HK jako sanitářka. Přišly zdravotní problémy 

(degenerativní onemocnění páteře, cukrovka), v nemocnici pro ni neměli 

vhodné pracovní místo na přeřazení, a tak následovalo propuštění a evidence 

na úřadu práce. Okamžik, který ji velmi ranil – postupná ztráta sebevědomí, pocit 

nepotřebnosti, neužitečnosti. Přidaly se další zdravotní problémy, psychické. Paní 

Zdena pobírá invalidní důchod I. stupně.  

 

V rámci projektu Šance na restart využila možnosti většiny nabízených aktivit – 

individuální konzultace, motivační kurz, PC kurz a burza práce. Největším 

přínosem byly individuální konzultace s osobním koučem – postupné posílení 

sebevědomí, celková motivace při řešení osobních problémů, opětovné získání 

sebedůvěry, nácvik komunikačních dovedností při sebeprezentaci a žádosti o 

pracovní místo. Paní Zdena opět začala sledovat nabídky pracovních příležitostí 

a aktivně na ně odpovídala. V současné chvíli pracuje jako vrátná.  

 

Paní Zdena o účasti v projektu Šance na restart říká: 

 „Byla jsem delší dobu v evidenci Úřadu práce Hradec Králové, když mi 

moje zprostředkovatelka nabídla účast v projektu Šance na restart. Řekla jsem si, 

můžu se tam jít podívat, ale nic jsem si od toho neslibovala. Vydala jsem se proto 

na vstupní informační pohovor. Do teď jsem ráda, že jsem tam šla, překonala svoji 

prvotní nechuť, propad do pasivního přístupu ke svému dalšímu životu.  

 Dozvěděla a naučila jsem se novým věcem. Získala zpět ztracené 

sebevědomí, což vedlo k získání nové práce, která mě zas baví. Jsem zklidněná a 

spokojená. V projektu jsem poznala nové lidi, kteří řešili stejné problémy, najednou 

člověk ví, že v tom není sám. Navzájem jsme se podporovali. Velké díky za snahu 

patří také celému realizačnímu týmu projektu. Měli ohromnou trpělivost a 

vstřícnost naslouchat nám.  
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 Projekt Šance na restart doporučuji všem, kdo se ocitnou v podobné situaci 

jako já. Ze dne na den přijdou o práci, nevědí, co se sebou, co dál. Před sebou 

vidí jen prázdnou díru a přibývající zdravotní problémy. Nové informace, které k 

vám přijdou v podání bezva lidí, kteří se problematice věnují a rádi vám svoje 

zkušenosti a vědomosti lidsky s úsměvem předají, jsou zdrojem, který člověka 

nakopne kupředu. Přestane se cítit jako člověk, který je líný, nesnaží se, hledá 

výmluvy, tak jak jsem se cítila při posledních setkáních na úřadu práce. Čím dál 

víc jsem se propadala do beznaděje. Dnes jsem opravdu ráda, že mi projekt 

přišel do života a mohla jsem ho absolvovat. Všem děkuji!“  
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Slovy účastníků 

 

Níže uvádíme vybrané zpětné vazby a reference od účastníků projektu, které 

nejlépe zhodnocují přínos projektu jejich očima. 

 

 „Projekt byl pro mě velikým přínosem, naučila jsem se sebeprezentovat, 

vytvořit motivační dopis a životopis. Jsem připravena na pohovory a na 

případné otázky zaměstnavatelů. Jsem sebevědomější a jistější!“ Hana. 

 

 „Podařilo se mi prodloužení dohody se zaměstnavatelem o další tři měsíce. 

Vedoucí pobočky, pod kterou patříme, je s mojí prací spokojená. Při setkání 

s kolegyněmi z jiného města jsem je informovala, že bych k nim mohla 

dojíždět a ona mě podpořila. Velice mě těší Váš zájem o můj osud a jsem 

ráda, že jsem vás všechny potkala a mohu si otevírat obzory v nové 

a zajímavé práci. Je to impuls, který jsem moc potřebovala.” Naďa. 

 

 “Přínos projektu byl velmi příznivý, pomohlo mi to lépe se orientovat při 

hledání práce. Pomohlo mi sestavování životopisu, psaní motivačního 

dopisu, přehled v právních záležitostech pro zaměstnávání OZP a OZZ, 

zvýšení zodpovědnosti a seberealizace. Posílilo sebevědomí.” Jana. 

 

 “Projekt mi dal novou naději v uplatnění na trhu práce, pomohl mi zvýšit 

úroveň vědomostí, zvýšila se má socializace a sebevědomí, vysoce 

hodnotím individuální setkání a hodně přínosný byl také počítačový 

seminář.” Marcela. 

 

 “Určitě získání sebevědomí. Pomohl mi rekvalifikační kurz strážný a kurz PC. 

Nejvíce se mi líbila přátelská atmosféra a přístup lektorů. Z témat mě nejvíce 

zaujala pracovně-právní konzultace.” Radoslav. 

 

  “Celkový přínos projektu je neocenitelný. Získal jsem nový náhled na 

problém hledání práce. Líbil se mi celkový přístup lektorů, všechna témata 

byla přínosná a mnoho mi dala.” Milan. 

 



 

 

 

 

© Šance na vzdělání, o. p. s.   22/24 

 “Projekt byl velmi přínosný a pomohl mi se zvýšením sebedůvěry. Výborné 

byly PC semináře, které mi pomohly k formálně správnému vytvoření 

životopisu a motivačního dopisu. Sociálně-pracovní seminář byl výborný pro 

získání přehledu v sociální a právní problematice. Individuální konzultace mi 

pomohly k posílení sebedůvěry při hledání nového zaměstnání.” Igor. 

 

 “Po patnácti letech v invalidním důchodu jsem se díky projektu mohla 

pomalu začlenit mezi lidi. Měla jsem z toho panickou hrůzu a jsem 

přesvědčená, že bych bez účasti na kurzu nenašla odvahu jít do 

zaměstnání.” Lenka. 
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